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TIB 2 og 4. Spændingssætning af køreledningsanlæg (Ringsted)-

(Orehoved) samt Næstved-(Haslev) 
 

1. Baggrund 

I forbindelse med færdiggørelse af køreledningsanlægget mellem Ringsted og 

Vordingborg Neutralsektion (km. 114.0.) sættes anlægget under spænding fra og med den 

21. marts 2021. Fra dette tidspunkt skal køreledningsanlægget betragtes som værende i 

drift og under spænding, og alle gældende regler og forholdsregler i forhold til 

køreledningsanlæg skal iagttages. 

I forbindelse med afprøvning af køreledningsanlægget gælder der endvidere nedenstående 

forhold. 

2. Tidsplan for afprøvning af køreledningsanlægget 

Køreledningsanlægget mellem Ringsted og Vordingborg Neutral (TIB 2 km 62-114) testes 

jf. tidsplanen herunder. 

2.1. Den 21.03.2021 til 26.03.2021, alle nætter kl. 22.00-04.40 

Spændingssætning af køreledningsanlægget Ringsted-Vordingborg Neutralsektion. 

Under spændingssætningen er der spænding på alle spor Ringsted-(Orehoved) samt 

Næstved-(Haslev). 

2.2. Den 11.04.2021 til 16.04.2021, alle nætter kl. 22.00-04.40 

Kortslutningsforsøg, omfatter alle spor Ringsted-(Orehoved) samt Næstved-(Haslev) 

2.3. Den 18.04.2021 til 29.04.2021, alle nætter kl. 22.00-04.40 

Kørsel med prøvetog sker jf. SR SSB 119-2021. 
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3. Manglende immunisering af sikringsanlæg 

Som en konsekvens af manglende immunisering af sikringsanlæg på strækningen 

Ringsted-Vordingborg Neutralsektion er det ikke tilladt, at arbejde i sikringstekniske 

hytter eller med kabler til sikringsanlæg, i alle de i punkt 2 nævnte tidsrum og gældende 

for alle spor på strækningerne (Ringsted)-(Orehoved) og Næstved-(Haslev). 

3.1. Akut fejlretning 

I tilfælde af et absolut behov for fejlretning i sikringsanlæg eller i kabler forbundet med 

sikringsanlæg, skal OCK kontaktes og køreledningsanlægget gøres spændingsløst, inden 

arbejdet må påbegyndes. 
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